
L ø r d a g  1 8 .  j u n i  2 0 1 1  •  S i s t e  å r g a n g  •  w w w . a l d r i e t a r u t e n . o r g  

Den grønne 

mannen ble skremt 

opp i et hjørne på 

en traktorhenger av 

1. klasse. I en 

pressemelding fra 

Tønsberg sier den 

blå ballerina at vi 

må være veldig 

snille med den 

Krok til angrep 

Ny dame på Hudøy 

Se mer side 3 

1. klassingene føler seg truet 

Til hudøy med et skrik 

Se mer side 4 

SANNSYNLIGVIS DEN ENESTE AVISEN MED FEIL DATO I FØRSTE UTGAVE 
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Vi i avisredaksjonen trenger din hjelp til å 
lage en superbra Hudøyavis! Har du tips 
om hvor Kaptein Krok befinner seg, om det 
har skjedd noe spennende på øya, om 
hvem som har fisket flest krabber eller om 
noen som har bursdag, kan du komme 
innom Åsli og fortelle oss. Jostein, Tina, 
Knut, Ragnar, Torstein, Jörgen og Vebjørn 
sitter klare med penn og papir – vi tar også 
turen ut på øya, så ser du en av oss og har 
noe morsomt eller spennede å fortelle, er 
det bare å komme bort! 

 
PS! Vi er veldig dårlig på 
vitser og gåter, så har du 
noen gode på lager, så del 
de gjerne med oss. 

 

Kontaktinfo: 

Jostein:  90185174  
Tina:  95806496  
Knut:  97039850  
Ragnar:  99248788 
Torstein: 92232121  
Jörgen:  93801425  
Vebjørn:  92063409 

Tips avisa Ida oppdaget ormen etter at hun hadde gjort 

sitt fornødne. Hun trodde først det var en 

lekeorm som noen hadde slengt fra seg, men 

da hun pirket borti den så oppdaget hun at den 

var særdeles levende. Hun antar at ormen var 

30-40 cm lang 

Øyas helsepersonell, Marne Nymoen 

(sykepleier) og Kristin Bergersen (lege) 

opplyser om  følgende hvis man er så uheldig å 

bli bitt: Man skal rolig gå unna ormen og sette 

seg ned. Deretter så kontakter dere oss slik at 

vi kan vurdere bittet og hvor vidt det trengs 

umiddelbar medisinering  med medisiner som 

vi har på øya.  

Forøvrig så er det 

ingen ting som 

tyder på at det er 

spesielt mye orm 

i år.  

Ida tisset på en hoggorm 

 
Gårsdagens viktigste hendelser 

Neste års sexy bønder fra Sveits er valgt ut (Nationen) 

Disse navnene vil ingen ha (Dagbladet) 

- Caroline er ikke fra Mars (VG) 

- Det må da være bedre å være rik enn å være fattig (dn.no) 

Vill, villere Villa-veien (bt.no) 

Roping i Hareid (Vikebladet) 

Farlig å sitte i styre (Driva) 

Full og forvirret I feil hage (Stjørdalens blad) 

Dagens fjortis er Geir Hartmann på 

Støa. Eller er det førtis…? 

 

I tråd med innsektforliket er det i år åpnet for 

skaubjørnejakt på Hudøy fra og med midnatt 

og frem til andre søndag etter høstgjevndøgn. 

Lovlige jaktvåpen og fangstmetoder er 

minilasso, sprettert og stavmikser og kverking 

med negl. Forliket tilsier at det i år kan felles 

43 423 hannskau-bjørner på Hudøy. 

Hunnskaubjørner med unger er fredet, og det 

er kun skadde individer som kan avlives. 

Fosforøya er definert som  skaubjørnreservat, 

og det er derfor ikke tillat med jakt her. 

Fangstmelding  

lørdag 18. Juni 

 

Demens-

dementi 

Konstituert uansvarlig 

redaktør Jostein Solem 

skylder på teknisk svikt når 

det gjelder dato på årets 

førsteutgave. Den manuelle 

automatikken sviktet helt når 

det gjaldt. Vi kommer 

sterkere tilbake i fjor! 

DAGENS FJORTIS 

E-post: redaksjonen@aldrietaruten.org 
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Seint i går kveld, etter at mørket var senket seg, ankom 
Gunda Flekkefrø Fy-Søren til Hudøy, en vakker ung 
kvinne, som er Elses kusine. 
Else har i lengre tid vært veldig bekymret for sin kusine, 
fordi hun har utviklet en spesiell 
lidelse i løpet av våren, en form for 
kjærlighetssykdom. Hun har fått 
sykdommen ”Amoralis Klinings 
Vulgaris” (latin for elskovsinfluensa) 
eller folkesykdommen som er bedre 
kjent som ”ekstremt guttegær´n”. 
Symptomene på denne sykdommen 
er at hun rett og slett ikke klarer å 
tenke på annet enn gutter. 
Så derfor er hun nå kommet til 
Hudøy for å bli kurert for denne 
sykdommen, og for å få hjelp av 
Else. Her er det nemlig ingen TV så 
hun får sett kjærlighetsdramaer som 
Paradise Hotel og ingen gifteklare 
mannfolk. 
Hudøynytt møtte tilfeldigvis Gunda i 
nattens mulm og mørke, idet hun 
kaster seg over en tilfeldig forbipasserende gutt på jakt 
etter nattsuss….  

Elses kusine har kommet til Hudøy 

Hva er det som feiler deg Gunda? 

 Jeg lengter så etter en kjæreste. Jeg trenger en 
mann. Jeg blir helt dårlig av å tenke på det. Derfor 

har doktor Krankeheimer fra 
Kråkerøy sagt at jeg må komme 
meg til et sted der jeg ikke finner 
kjekke, søte gutter. 
 
Men hvorfor kommer du da hit til 
Hudøy? 

 Min snille og kjære kusine Else, 
har invitert meg hit for å være her 
noen dager, og få tankene på noe 
annet enn gutter. 
 
Men vet du at det er over 400 barn 
fra Løren Skole her akkurat nå? 

 HÆ?? Er det sant? Men hvor 
mange pappaer er det her da??. 
Over 100? Åhh, jeg kjenner jeg blir 
dårlig igjen nå…nå må jeg jo besøke 
hvert hus så fort som mulig. Jeg 
kommer sammen med Else i dag !! 
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TiL hudøy med et skrik 

For å teste stemningen i regnværet før avreise fra Langkaia i dag, ble det foretatt en konkurranse om hvilken båt som lagde kunne skrike 

og juble høyest. Målingen ble utført med utstyr fra Norsk Kjempestøy Institutt, levert av Isabel Decibel 

Vinneren ble klasse 1A og 1C som bor på Østeråt. 

De ble målt til 95 decibel, noe som tilsvarer en rockekonsert med Løren Skoles Råkk og Påpp Band. 
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MÆRVELDINGEN    
 

Østråt, Frydenlund og de 

fjerne havområdene: 

Strålende vær og humør 

hele dagen. 

Høgda og Norda 

bortenfor: 

På ettermiddagen kan 

det forekomme enkelte 

sure miner, men det 

vil gi seg utover 

kvelden  

Sletta, Bukta og 

begge endene: 

Overveiende pølsevær. 

Østenfor Lia og 

vestenfor Støa: 

Flau vind fra 

utedoen først på 

dagen. Tiltagende 

til laber storm med 

yr og bremsespor ut 

på kvelden  
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DRAMATIKK PÅ BRYGGA 

Det ble dramatisk på brygga før avreise 

da Filip (2c) sin Pikachu falt i vannet. 

Etter en heltmodig redningsoperasjon 

ledet av Camilla (mammaen til Nathalie 

2e) klarte vi å hale det våte pelsdyret 

(ellerhvadetnåer) på land. 

 

Gutter fant guffonitt? 

Er dette den fryktede guffonitten? spør Joachim og Markus i 6. klasse på 

Støa. Sammen med kameraten Håkon fant de noe som kan være et stykke av 

det myteomspunne mineralet. Funnet ble gjort etter at de tre guttene oppdaget 

et kart og en liten lapp med teksten ”Unntatt sperring fra overgang”. Etter en 

sammenligning med et kart på veggen i Støa fant de veien til Kjærlighetsstien 

— der det urovekkende funnet ble gjort.. 

Syvhodet: Lilly, Oda, Sigrid, Tyra, 

Frida, Siri og Tuva på Lia slår sine 

kloke hoder sammen. 

Dopoesi: Dette er et spørsmål alle må 

stille seg for man går på do? 

Dagens kjærestepar: 
Sanne og Fabian i 3B. 

Løs fra 

gjørmen: 

Guttens 

kamp med 

gjørmen 

endte med 

en 

slagstøvel i 

hånden. 

GRATTIS MED DAGEN! 

Vi gratulerer Safa i 7C 

så masse med 7-

årsdagen! 

Hilsen fra Else  

og Kaptein Krok 
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DAGENS GÅTE 

Vet du hvordan du 

skjønner at en 

banan er ute og 

svømmer? 

- Skallet ligger igjen 

på stranda. 

(fortalt av Andreas 

Rontèn i 3B) 

Kayla Eakin i 1D syns det var dårlig gjort av 

Skoletannlegen å avlyse godtefesten, hun mener 

godteri kunne hjulpet som trøst fordi hun slå 

tennene sine kraftig og det ble blod. Noen tenner 

ble også løse, 

men det gjør 

visst ikke så 

mye siden det 

er melke-

tenner. Kayla 

skulle ønske 

hun kunne fått 

bare litt godteri 

som trøst, men 

fikk ikke noe. 

Det var i Hudøynytt i går at Skoletannlege Stine 

Pine Borrtann satte ned foten for godtefestene. 

- Gulrøtter, blomkål, broccoli og brekk-bønner er 

mye bedre for tennene enn lakris, gelebønner, 

skumputer og sjokolade, sier hun. Smaker bedre 

gjør det også. Se for dere et deilig 

grønnsaksbord med bønnespirer, agurk, redikk og 

sopp. Løper ikke munnen i vann? Egentlig skulle 

godteri vært totalforbudt, sier hviner Borrtann. 

Skoletannlegen hevder at hun de siste årene har måttet betale ut 

enorme overtidskompensasjoner til tannfeen fordi barnas tenner råtner 

og faller ut etter de overdrevne gotteribonanzaene. Tannfeen vil ikke 

kommentere disse opplysningene, men undersøkelser Hudøynytt har 

gjort viser at tannfeen ikke er registrert i virksomhetsegisteret i 

Brønnøysund eller har innbetalt bamsemoms de siste årene. 

- Da jeg var ung hadde vi ikke godteri, vi måtte selv i åkeren å plukke 

grønnsaker som vi måtte kose oss med. Derfor syns jeg det er 

urettferdig at Lørenbarna skal få meske seg i så mye godter, fortsetter 

Borrtann. 

FRITT FRAM FOR GODTERI! 

Truet med blomkål. Skoletannlege Stine Pine Borrtann 

- Men er det derfor du har satt ned foten for godtefestene? At det er 

urettferdig fordi du ikke fikk godteri da du var barn? 

-Nei. Det er fordi det ikke er sunt for tennene, sier Skoletannlege 

Borrtann. Men også litt urettferdig, innrømmer hun etter hvert. 

- Det er jo ikke urettferdig at for eksempel Keyla som slo munnen sin 

fredag ikke skulle få noe godteri til trøst fordi det er urettferdig at du 

ikke fikk godteri som barn. 

-Jo, kanskje, medgir Borrtann. Jeg må tenke litt på saken. Ok, da spis 

godteriet, da. Kan jeg få litt? 

Mange jaktet 

på den grønne 

mannnen... 

Den grønne mannen ble skremt opp i 

et hjørne på en traktorhenger av 1. 

klasse. I en pressemelding fra 

Tønsberg sier den blå ballerina at vi 

må være veldig snille med den 

grønne mannen. 

...som ble skremt 

           - Vi er temmelig sikker på at den grønne 

mannen er blitt sett, men hvilken retning skal vi 

velge? 

Louise og  Jenny i 3D blir også litt eng-

stelig av jakten 
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Muligens er den grønne mannens bolig funnet (bolig1), men den virket 

fraflyttet.  

 

Har han oppgradert til denne (bolig2)? I hvert fall er teltet grønt.... 

 

 

3B og 3C  sparng til skogs og fant mange grønne spor, der i blant agurk, 

grønne pinner og melonbiter. 

 

 

Hudøy book of records 

ÅTTE METER FINGERHEKLE 
Johanne og Emma i 3C hadde fingerheklet åtte meter bare i 

løpet av noen timer. - Det lukter forferdelig sur sokk, sier de. 

Helene (3A) og Lova (3D) stod 4 sekunder på hendene. 

Noen bedre? I så fall; kom og vis oss i redaksjonen. 

Gunilla og 

Martin i 5c 

kaster lasso i 

Bukta. Etter 

en del trening 

treffer de 

målet 4 meter 

unna som er 

en pinne som 

er satt i bak-

ken. 

Mistet  øredobb 

Marthe i 4B har 

mistet en øredobb på 

gressletta utenfor 

Frydenlund. 

Øredobben forsvant 

under vill lek, og det 

er uvisst på hvilken 

del av gressletta 

øredobben kan ligge. 

Den forsvunne 

øredobben var en perleøredobb. - Det var yndlingsøredobben 

min, og det er like før jeg bryter ut i krampegråt.  

Hudøynytt beklager at årets første avis ikke kom frem til 
alle lesere på bussen til Hudøy i går. Avisen skulle deles 
ut til alle på bussturen fra Løren Skole, men allerede kl. 
11 i går fikk Hudøynytt meldinger om at avisen ikke var 
kommet. 
Bastian og 
Adrian i 
klasse 2E 
som bor på 
Roa er veldig 
skuffet. Per 
Arne, pappa 
til Bastian, 
sier: ”Ja, vi 
satt der på 
bussen og 
ventet på avisen, men den kom aldri. Bussturen ble 
ekstra lang da vi ikke hadde noe å lese på. Vi hadde 
gledet oss så til årets første avis” 
Konstituert uansvarlig redaktør Jostein Solem i 
Hudøynytt sier at avisen 
hadde gjort en klokkeklar 
avtale med bussansvarlig Lars 
Bestum om at alle på bussen 
skulle få avisen. 
Hudøynytt har snakket med 
Buss- Lars om skandalen:  
-  Ja, det stemmer at avisene 
ikke ble delt ut. De lå rolig og 
ventet i bilen min. Det var 
noen busser som dro fra 
avisene sine. Det er bussenes 
feil. 
Tar du ansvar for denne 
tabben? 
 - Nei, ikke på noen måte. Jeg sier jo at bussene ikke 
skulle ha reist… 
Men det er jo din jobb å sørge for at avisene var på 
bussen? Hva vil du si til alle de som ikke fikk lest 
årets første Hudøyavis? 
- Dette er ikke min feil. Jeg kan ikke noe for at bussene 
bare kjørte av gårde. 
Redaktør Solem vil forfølge saken videre. ” Jeg synes 
det er veldig synd. Dette kan vi ikke akseptere. Og vi 
forventer en kraftig reaksjon fra Hudøy-general Tone. 
 
Hudøygeneral Tone sier i en kommentar:” Spørs om ikke 
Lars må svømme fra Hudøy til Langvika på tirsdag” 
Det kan jo bli spennende… 

Hudøynytt ikke  
på bussen 


